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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000083/2015
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Evelyne Gebhardt
w imieniu grupy S&D
Andreas Schwab
w imieniu grupy PPE

Przedmiot: Wdrożenie art. 20 ust. 2 dyrektywy usługowej i art. 8 ust. 3 dyrektywy w sprawie praw 
konsumentów

Artykuł 20 ustęp 2 dyrektywy usługowej (2006/123/WE) stanowi, że „[państwa] członkowskie 
zapewniają, że ogólne warunki dostępu do usługi, udostępnione przez usługodawcę ogółowi ludności, 
nie zawierają dyskryminacyjnych postanowień dotyczących przynależności państwowej lub miejsca 
zamieszkania usługobiorcy […]”.

Artykuł 8 ustęp 3 dyrektywy w sprawie praw konsumentów (2011/83/UE) uzupełnia ten zakaz praktyk 
dyskryminacyjnych względem usługobiorców, stanowiąc, że „[na] stronach internetowych służących 
do prowadzenia handlu elektronicznego wskazuje się w jasny i czytelny sposób, najpóźniej na 
początku procesu składania zamówienia, czy mają zastosowanie jakiekolwiek ograniczenia w 
dostarczeniu […]”. 

Zgodnie z dyrektywą usługową pojęcie „usługi” należy interpretować szeroko. Co ważne, usługi 
detalicznej sprzedaży online wchodzą w zakres definicji „usługi”, zatem powinny być objęte środkami 
wykonawczymi. Niemniej jednak i pomimo upływu terminów transpozycji osoby z UE dokonujące 
zakupów online, zwłaszcza osoby pochodzące z mniejszych państw członkowskich, wciąż nierzadko 
mają trudności z zamawianiem towarów lub treści cyfrowych online. Bardzo często ograniczenia 
dotyczące dostawy pojawiają się dopiero na samym końcu procesu składania zamówienia, gdy sklep 
online odmawia dostarczenia towarów lub usług. Europejskie centra konsumenckie często otrzymują 
skargi od konsumentów, którym odmówiono dostawy ze względu na ich miejsce zamieszkania, choć 
byli nawet skłonni ponieść (uzasadnione) wyższe koszty dostawy. W związku z tym szczególnie duże 
sklepy internetowe korzystają na istniejących różnicach cenowych między państwami członkowskimi, 
a konsumenci w niektórych państwach członkowskich mają dostęp do znacznie bardziej ograniczonej 
oferty towarów i usług. W swojej strategii dotyczącej jednolitego rynku cyfrowego dla Europy 
(COM(2015)0192) Komisja zapowiedziała, że zajmie się nieuzasadnionym blokowaniem 
geograficznym w handlu elektronicznym do 2016 r., być może poprzez uwzględnienie 
„ukierunkowanych zmian ram prawnych dotyczących handlu elektronicznego oraz ram ustanowionych 
w art. 20 dyrektywy usługowej”. 

Wobec powyższego: 

1. Jakie konkretne kroki Komisja podejmie w trosce o to, aby już istniejące przepisy, zwłaszcza 
wspomniane wyżej dyrektywy, zabraniające odmowy dostarczenia towarów i usług z powodu 
przynależności państwowej lub miejsca zamieszkania konsumenta należycie wdrożono i 
stosowano w celu zakończenia procesu tworzenia jednolitego rynku cyfrowego?

2. Co Komisja rozumie przez „ukierunkowane zmiany ram prawnych dotyczących handlu 
elektronicznego oraz ram ustanowionych w art. 20 dyrektywy usługowej”?
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